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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Szél Bernadett 
(független) országgyűlési képviselő "Törvényesen döntött a fenntartó a zánkai Egry József 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium bezárásáról?" című, K/5993. számú írásbeli választ 
igénylő kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel:

dr. Székely László

alapvető jogok biztosa



Címzett: Dr. Szél Bernadett (független)
Benyújtó: Dr. Székely László, alapvető jogok biztosa 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a hozzám intézett,
Dr. Szél Bernadett (független) országgyűlési képviselő "Törvényesen döntött a fenntartó a zánkai 
Egry József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium bezárásáról?" című, K/5993. számú 
írásbeli kérdésére az alábbi választ adom.

Tisztelettel:

dr. Székely László

alapvető jogok biztosa
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Tisztelt Képviselő Asszony! 
 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján hozzám intézett „Törvényesen döntött a fenntartó a zánkai Egry József 
Szakgimnázium, szakközépiskola és Kollégium bezárásáról?” című, K/5993. számú, írásbeli választ igénylő 
kérdésére az alábbi választ adom. 

Levelében kifejtette, hogy tudomására jutott miszerint a zánkai Erzsébet-tábor területén működő 
Egry József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (a továbbiakban: Iskola) vezetése 2019. március 
8-án értesült az intézmény bezárásáról, e döntést a tábor területén zajló felújításokkal, átépítésekkel magyarázták. 
A szülők a döntésről 2019. március 13-ai rendkívüli szülői értekezleten szereztek tudomást. Az Iskola 2015-
től a Pápai Szakképzési Centrum tagintézményeként működik és bérleti jogviszony keretében használja a 
tábor egy részét. A Pápai Szakképzési Centrum honlapján 2019. április 12-én jelent meg egy közlemény, 
amelyben arra utalnak, hogy az Iskola egyben maradva egy új helyre költözik, a szakképzési centrum zirci 
tagintézményének épületébe és kollégiumába. Véleménye szerint a Pápai Szakképzési Centrum, mint 
fenntartó, az intézmény átszervezése során megsértette a köznevelési intézmény átszervezésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket, mivel a köznevelési törvényben előírt egyeztetési kötelezettséget elmulasztotta. 

Mindezekre figyelemmel két kérdést fogalmazott meg. Az első, hogy álláspontom szerint összhangban 
volt-e az Alaptörvényben nevesített jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz 
való jog követelményével a fenntartó eljárása, törvényesen született-e meg a döntés az Egry József 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium június 30-ával történő bezárásáról.  

A második, hogy tervezem-e, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 18. § 
(4) bekezdése alapján a hatóságok tevékenysége során felmerült, az alapvető jogokkal kapcsolatos 
visszásság megszüntetése érdekében hivatalból eljárást indítani. 

A feladat- és hatáskörömet, valamint ennek ellátásához szükséges vizsgálati jogosultságaimat az 
Ajbt. határozza meg. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha 
hatóság (ideértve a közszolgáltatást végző szervet is) tevékenysége vagy mulasztása az alapvető jogát sérti 
vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati 
lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy 
jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Hangsúlyoznom kell továbbá azt is, hogy az Ajbt. 1. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján tevékenységem során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával – 
megkülönböztetett figyelmet fordítok a gyermekek jogainak a védelmére. 

Amint az Képviselő Asszony előtt is ismert már a korábbi válaszaimból, konkrét ügyben – vizsgálat 
lefolytatása, illetve jelentés kiadása nélkül – jogi álláspont kialakítására, így annak előzetes megítélésére, 
hogy történt-e ebben az esetben bármilyen jogsértés, ombudsmanként nincsen jogi lehetőségem. A jelzett 
problémakör, a nevelési-oktatási intézmények megszüntetésével, átszervezésével, átalakításával kapcsolatos 
alapjogi-jogállami problémák ugyanakkor nem ismeretlenek előttem, számos ilyen ügyet vizsgáltam már. 

Ügyszám: AJB-2376/2019 
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Ezek közül kiemelem a budapesti volt Neptun Iskola ügyétben az AJB-1061/2016. számon kiadott 
jelentésemet, valamint a kaposvári volt Toldi Iskola esetében kiadott AJB-3008/2012. számú jelentésemet, 
mind a kettő iskolát a fenntartó jogutódlással szervezte át megsértve az egyeztetési kötelezettségre 
vonatkozó rendelkezéseket. 

Az ügy jogi háttere kapcsán a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 83. § (3)-(4) bekezdése értelmében a fenntartó többek között a köznevelési intézmény 
megszüntetésével, átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a következő 
szervek, szervezetek véleményét. Így döntése előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közössége, az 
iskolaszék, a szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat, szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei 
gazdasági kamara, az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter, valamint a vagyonkezelésében levő önkormányzatának véleményét. Az Nkt. 83. § (5) bekezdése 
kimondja, hogy a vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal 
rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az 
információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 

Fel szeretném hívni a figyelmét arra is, hogy az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási 
évben iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói 
jogát nem adhatja át. Az Nkt. 84. § (5) bekezdése pedig azt is kimondja, hogy az átszervezés tilalmára 
vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben, 
nevelési évben, mert a már meglévő épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett birtokba venni, vagy a nevelési-
oktatási intézmény által használt épület, helyiség, terület váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra. Az 
Nkt. 84. § (6) bekezdése szerint a köznevelési feladatokat ellátó hatóság engedélyezi a működési engedéllyel 
rendelkező intézmények fenntartói számára a székhely, telephely változását tanítási évben, nevelési évben más, előre 
nem látható okból is. Az Nkt. 84. § (7) bekezdés c)-d) pontja alapján a fenntartó, a tankerületi központ, valamint 
az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter 
legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási 
intézmény megszüntetésével, a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban. 

Hivatkozom kell továbbá az Nkt. 40. §-ában foglaltakra is, miszerint ha jogszabály a fenntartói 
irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát előzetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az 
ennek elmulasztásával hozott döntést a sérelmet szenvedett fél és az, akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik 
közigazgatási perben megtámadhatja. A megtámadást három hónapon belül írásban kell közölni, majd a közlés 
eredménytelensége esetében 15 napon belül érvényesíteni. A három hónapos határidő a döntésnek az 
érdekelt részére történő közlésének napján kezdődik. Ha ez a nap nem állapítható meg, a közlés napja a 
döntés meghozatalát követő tizenötödik munkanap. A megtámadásra biztosított határidő jogvesztő, azaz 
igazolásnak helye nincs. A keresetlevelet a bíróságnál, települési önkormányzati fenntartó esetében a 
köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál kell benyújtani. 

Szíves figyelmébe ajánlom, hogy az iskola fenntartója az Oktatási Hivatal nyilvánosan is elérhető 
adatbázisában foglaltak szerint nem a szakképzési centrum, hanem az Innovációs és Technológiai Minisztérium. 

Az írásbeli választ igénylő kérdésében előadottak és a hivatkozott jogszabályokban megjelölt 
átszervezésre vagy megszüntetésre vonatkozó rendelkezések ismeretében álláspontom szerint jelenleg az 
Iskola fenntartója tud Önnek hiteles tájékoztatást nyújtani az Iskola jövőjét érintő kérdésekben hozott intézkedéseiről.  

Természetesen, amennyiben a tárgykörben a végleges döntést követően személyében érintett 
panaszos fordul hozzám beadvánnyal, akkor az ügy körülményeinek tisztázása érdekében lehetőség van 
vizsgálat indítására, alapjogi visszásság feltárása esetén pedig álláspontomat jelentésemben foglalom össze. 

Bízom abban, hogy válaszommal elősegíthettem a tájékozódását. 
 
Budapest, 2018. az elektronikus dátumbélyegző szerint 
 

Üdvözlettel: 
 Székely László 
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